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0_BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (recordatori)_
L’Observatori Ciutadà de L’Horta es constitueix com una instància de participació ciutadana d’àmbit
comarcal que contribuïsca a la defensa de l'Horta de València.
Aquest Observatori vol servir de ferramenta per al treball de recopilació de dades, anàlisi i elaboració
d'estratègies al territori pels diferents col·lectius i agents socials.
L'observació i mapeig dels elements i les activitats presents al paisatge de l'Horta contribueixen a
millorar el coneixement sobre el patrimoni, com a primer pas per tal de garantir una defensa activa i
efectiva del territori.
La definició dels elements a observar, de les variables necessàries per a analitzar el territori de l'Horta
i la forma en què aquestes s'anomenen i es classifiquen és cabdal per poder constituir una base de
dades independent que puga representar les particularitats del nostre territori i siga d'utilitat pels
col·lectius que hi participen.
Tan important és allò que s'observa com la forma en què s'organitza i estructura el territori observat.
Per això la recuperació de la partida com unitat d'observació del territori ha esdevingut un procés
d'investigació, en continua millora, que s'ha realitzat municipi a municipi per poder recuperar i
entendre la forma d'anomenar i organitzar el territori de l'Horta.
La forma de sistematitzar i organitzar la informació observada per cada col·laborador/a es realitza a
través d’una plataforma web (www.observatori.perlhorta.info) que permet el treball en xarxa en els
diferents llocs del territori. Aquesta plataforma web complementa les seues utilitats amb funcions
bàsiques de visualització de les dades, a més de ser un canal de difusió del treball de l’Observatori.
Les dades arreplegades de forma col·laborativa permetran tindre una visió de l'estat de l'horta a
diferents escales; i, així, poder dissenyar estratègies, campanyes i iniciatives vinculades a les diferents
àrees que afecten el territori: agricultura i biodiversitat, aigua (gestió i reg), patrimoni (arquitectònic,
hidràulic…), planejament urbanístic, paisatge i patrimoni immaterial (toponímia, tradicions).
La forma de participació en l'Observatori serà apadrinant les partides d'horta que cadascú tinga més
properes. Mitjançant eixides a camp s'arreplegaran dades de forma periòdica que permetran
analitzar els diferents elements i variables que conformen la partida, per a després aportar-les a la
plataforma web, poder extraure les diferents cartografies i fer seguiment de l'estat de l'horta.
Per a la dinamització de l'Observatori a escala local, els col·lectius actius al territori es constituiran
com a grups motors que començaran a apadrinar diferents partides al seu municipi, i podran, amb
el temps, coordinar i promoure el creixement d'una xarxa de grups motors als seus municipis, així
com prendre iniciatives a escala local amb l'ajuda de l'Observatori.
València és el municipi amb la extensió més gran d'horta dins de l'àmbit comarcal, amb una
significant xarxa de col·lectius sensibilitzats en la defensa del seu territori i del seu patrimoni
agrícola. La implantació de l'Observatori en aquest municipi és un procés que necessitaria d'un
suport inicial que posara les condicions que per a què els diferents col·lectius ciutadans pogueren
integrar-se dins de l'Observatori a través d'un procés d'acompanyament.
Aquest procés tractaria de dinamitzar i coordinar les primeres experiències d'observació i anàlisi
d'aquelles partides d'horta més properes a l'àmbit d'actuació dels col·lectius a través d'un procés de
formació i activitats amb els col·lectius implicats.

1_MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA_
FIRMADA PER PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ASSOCIACIÓ,
ON S'INDIQUEN LES ACCIONS I ESTUDIS REALITZATS AIXÍ COM ELS RESULTATS OBTINGUTS.
El projecte s'ha desenvolupat des de gener a desembre de 2017, l'ajuda va ser ingressada al compte
de Per l'Horta el dia 20 de gener de 2017.
El treball s'ha desenvolupat en una fase prèvia (fase 1_gener a abril) de treball intern disseny i
d'adequació de la ferramenta web i edició dels materials visuals i didàctics a utilitzar a posteriori per
a aplicar al municipi de València.
Després en una segona fase (fase 2_abril a novembre), on hem posat en marxa les diferents
activitats públiques del projecte i que inclou les darreres activitats de posada en comú dels resultats
amb els grups.
I una última fase (fase 3_desembre) on s'han desenvolupat materials gràfics per a interpretar els
resultats obtinguts.
_Fase 1_Treball previ.
_Fase 2_Activitats realitzades.
_Fase 3_ Anàlisi dels resultats obtinguts
_Valoració interna
_ FASE 1_TREBALL PREVI I TASQUES INTERNES.
En aquest apartat desglossem les tasques de treball intern que han sigut realitzades dins del
projecte municipal per tal d'adaptar el projecte de l'Observatori Ciutadà de l'Horta al municipi de
València, tant gràficament com informàtica i poder començar amb les activitats previstes.
A_
Adequació i finalització de la página web www.observatori.perlhorta.info, per part de la
dissenyadora “Fabrika Gràfika”.
· Serveis realitzats:
a. Implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta al municipi de València que inclou:
_Imatge corporativa simple adaptada al municipi de València.
_Senyalètica del mapeig de l’Observatori.
_Web (Gestor dinàmic de continguts) amb Tauler d’usuaris,
_Fòrum.
_Agenda i diversos plugins extra.
b. Actualització del web de l’Observatori a la darrera versió de DRUPAL i de tots els mòduls
instal·lats.
· Resultats:
_Pàgina web www.observatori.perlhorta.info. Consultar
_Imatge gràfica (imatges següents)
· Recursos econòmics utilitzats (consultar memòria econòmica):
Serveis de disseny i grafisme de “Fabrika Gràfika” per un valor de 2241,90 euros (IVA inclós).

B_
Adequació, reparació, actualització i seguiment de la ferramenta web, per part del tècnic informàtic,
“Sènia Informàtica”.
· Serveis realitzats:
a. Revisions Aplicació WEB Observatori. part 1
Desenvolupament de l’aplicació 30%. Programació de les fitxes de variables en
drupal: fitxes de Infraestructures, Agressions, Construccions, Ús de sòl i
vegetació. Introducció de dades del tipus Punt-parcel·la.
b. Revisions Aplicació WEB Observatori part 2
Desenvolupament de l’aplicació 20%. Creació del projecte de QGIS parcialment.
Programació del servei de mapes en mapaserver. Pujada a producció de la web
i visor del observatori de Perlhorta.
· Resultats: l'aplicació (part interna de la web) ja estava desenvolupada en beta l'inici del projecte
d'implantació de l'Observatori al municipi de València, ara amb aquest servei s'ha reforçat, adaptat i
millorat la seua utilització.
· Recursos econòmics utilitzats (consultar memòria econòmica):
Serveis d'informàtica de “Sènia Informàtica” per un valor de 526,35 € (part 1) + 683,65 € (part 2)_(IVA
inclós).

C_
Treball de gestió, coordinació i seguiment de les activitats, per part dels dos tècnics/ques
contractats.
_Contactació de grups motors estratègics a l'Horta municipal.
_Dinamització i coordinació dels grups i de les activitats.
_Actualització dels continguts web.
_Redacció i justificació del projecte.
D_
Edició i maquetació dels materials de consulta i difusió del projecte, per part dels tècnics/ques
contractades.
Per tal de realitzar el treball de camp adaptat al municipi de València hem hagut de revisar i
elaborar els següents materials:
_Guíes d'eixida a camp
_Glossari de variables
_Cartografies de situació i de treball de cada partida participant.
Resultats: es poden vore els materials en l'Annex
E_
Tasques de gestoria laboral dels tècnics I tècniques contractades, per part de “Reig Assesors”.
Serveis realitzats:
Servei Laboral Coordinadors Projecte Observatori Ciutadà de l'Horta.
Natalia Castellanos Ayala
Manel Alemany Martínez
Recursos econòmics utilitzats (consultar memòria econòmica):
Serveis d'assesoria laboral “Reig Assesors”, per un valor de 600 euros (IVA inclós).
_ FASE 2. ACTIVITATS REALITZADES
Les activitats realitzades es resumeixen en cinc blocs, totes es poden consultar a la web de
l'Observatori (www.observatori.perlhorta.info) a l'apartat 'Recull d'activitats'.
A_Formació dels grups motors al municipi de València.
B_Coordinació de les eixides a camp per les partides (una en primavera i altra en tardor).
C_Formacions per a pujar les dades a la pàgina web.
D_Jornada de cloenda.
E_Activitats de difusió paral·leles.
A_Configuració dels grups motors que apadrinaran les partides de l'horta municipal a treballar.
Activitat 1. Primera contactació amb els grups motors estratègics del municipi de València.
Data: 10 d'abril, Ca Revolta (C/Sta. Teresa 10, València).
Descripció: per tal de realitzar un primer sondeig de les possibles persones interessades a participar
en el projecte es fa una convocatòria on es conviden a una sèrie de col·lectius i associacions actives
en el territori i relacionades amb la defensa de l'horta. En aquesta s'explica el projecte de
l'Observatori, la seua metodologia i les corresponsabilitats que suposa participar en ell. Es realitza un
reconte de les persones/associacions interessades a formar un grup motor i apadrinar una partida
cadascú i es planteja un primer calendari d'eixides i partides a observar i de formacions.
Material utilitzat_presentació power point, impressions.
Nombre d’assistents: 16

Resultats: primer contacte dels possibles participants en el projecte amb l'equip de l'Observatori,
configuració dels grups motors i calendarització de les eixides de primavera.

B_Eixides a Camp de Primavera.
Descripció: aquestes primeres eixides a camp amb cada grup motor han consistit en passejar per
una part de la partida d'Horta de cadascú dels grups, observant l'estat de la mateixa. La
metodologia utilitzada és apuntar les diferents variables definides per l'OCH (vore Annex, Guia de
Camp) en un mapa de la partida que facilitem als i les participants i un glossari de variables (vore
Annex, Glossari de variables).
Total grups formats i partides passejades en primavera: 9
Activitat 2:
Primera eixida Partida de Dalt (Campanar)
Data: 20 maig 2017
Promogut per: Grup Scout Campanar i Taula per la Partida
Nombre de persones: 12
Valoració Horta: molts camps de cebes sense arreplegar, per falta de rendibilitat se prefereix
rotovatar abans de collir-les…/ alguns abocadors en els marges, tanques publicitàries.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-dalt

Activitat 3:
Segona eixida. Partida de la Punta-Natzaret.
Data: 27 maig 2017
Promogut per: AAVV Natzaret
Nombre de persones: 12
Grup: persones de l’associació de veïns i veïnes, de la Punta i un grup de subsaharians / és més
complicat explicar la metodologia a les persones que tenen més dificultats en l’idioma, va tot molt
més lent.
Hi ha algunes persones que tenen dificultat en llegir i orientar plànols, cosa que dificultarà l’eixida
autònoma, perquè hi ha gent que va anotant en altre lloc i pensa que ho està fent bé.
Molta gent no ha completat tot el plànol i hi ha prou diversitat d’informació...
Horta: La zona és molt difícil de mapejar perquè té moltes agressions i molta zona industrial
abandonada que no coincideix exactament amb el parcel·lari/ la identificació es fa més complicada
i classificar-lo també.
Comboi al final / La gent està motivada a fer altra eixida.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-punta
Activitat 4:
Tercera eixida. Partida de Sant Esteve (zona de Vera)
Data: 3 juny 2017
Promogut per: persones individuals vinculades a la UV Geografia, Grup Consum Vera, veïnes, Horts
Amivera
Nombre de persones: 7
Grup: un grup molt divers i molt motivat. Han tornat a organitzar-se sense nosaltres per a fer altra
eixida. Molt compromesos.
Horta: tot prou cultivada, en intensiu, molts terrenys pertanyents a UPV.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-sant-esteve
Activitat 5:
Quarta eixida. Partida Cases de Bàrcena
Data: 10 juny 2017
Promogut per: Associació Cultural Macarella (Bonrepòs i Mirambell)
Nombre de persones: 2
Grup: molt poca gent mobilitzada. Encara que l’associació sembla prou activa i que portaven temps
darrere del projecte. Però les persones que vingueren són molt compromeses.
Nombre de persones:
Horta: prou cultivada
Comboi final_esmorcem juntes i ens ensenyen uns hortets que conreen.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-cases-barcena
Activitat 6:
Cinquena eixida. Partida de Castellar (Castellar)
Data: 17 juny 2017
Promogut per: AAVV Castellar-l'Oliveral
Nombre de persones: 7
Grup: AVV, interessades en aprendre per tindre dades i denunciar amb elles tant el tema de la base
de contenidors com la futura possible ampliació de la V30.
Horta: prou treballada. Hi ha moltes ceberes, algunes en estat de conservació qüestionable i estan
fent un treball de replegar-les en un llibre “l’ombra de la Cebera” per tal que es protegisquen millor.
Comboi al final_esmorcem juntes

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-castellar
Activitat 7:
Sisena eixida. Partida de l'Alqueria Fonda (Tavernes Blanques)
Data: 24 juny 2017
Promogut per: Associació Cultural Agora Tavernes.
Nombre de persones: 12
Grup: molta gent mobilitzada, comprovem que tanta gent no és assumible i que tot es fa molt més
lent, la gent es posa a xarrar al final.
No sabem perquè però va haver-hi algun tipus d'errada de comunicació i vam triar una partida que
no era la que havíem parlat, deiem de fer la del Racó de l'Anell. Volíen eixa perquè és la que tenen
més prop i per la que passegen normalment, a més entrava dins del projecte de revisió del PGOU.
També els interessava un altre trosset d'horta que formava part del terme de Tavernes, per si en
algun moment influia en el nou PGOU que volíen desenvolupar en el futur proper.
Horta: prou treballada, bastants xufars., intensiva.
Comboi: algunes esmorcem juntes.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-lalqueria-fonda
Activitat 8:
Setena eixida_Partida del Racó de Sant Llorenç. (Orriols-Tavernes Blanques)
Data: 13 juliol 2017
Promogut per: representació de l'AAVV d'Orriols Rascanya.
Nombre de persones: 9
Horta: prou xufar i molt de guaret o de descans per estiu. Hem d'intentar identificar millor aquesta
variable, quan hi ha tantes és difícil saber si posem guaret o hortícola intensiu...o abandonat a
vegades.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-raco-sant-llorenc
Activitat 9:
Huitena eixida. Font de'n Corts, Partida de Font de Sant Lluís.
Data: 21 juliol 2017
Promogut per: llaurador jove vinculat a l'AAVV (on estan en divisions internes d'interessos i edat)
Nombre de persones: 4
Gent: poca, això va passar perquè la persona representant no va fer recordatori de l'eixida fins al
mateix dia, perquè se suposava que tot el món ja ho savia i s'havia decidit conjuntament...El
representant va aplegar puntual i la resta de gent com 45 min o 1 h tard. Falta de coordinació.
És important tindre una persona representant però no sempre funciona bé.
Molt interessant l'eixida perquè anavem amb un llaurador que coneix superbé la zona i la
problemàtica cas a cas, sabia perfectament el estat dels camps i propietaris.
Interessant també perquè aquesta persona en particular, està molt interesada en el projecte, la
metodologia del projecte li ajuda a inventariar l'estat d'eixa partida, cosa que ja havia de fer ell per la
seua banda per a denunciar l'estat de molts camps i presentar-los als representants competents,
Basar-se en la metodologia i suport de l'Observatori li ajuda a donar-li més força i rigor al treball.
Horta: hi havia prou zones en guaret d'estiu, algunes abandonades. Anàrem per sèquies de terra,
problemes de neteja de sèquies....
Els va agradar molt l'eixida. El representant del grup volia tots els plànols perquè anava a completar
el treball en estiu, no obstant això, no va succeïr. Després es desvincularen totalment del projecte,
sembla que per motius personals i de massa faena pròpia.
Les fotos d'aquesta activitat es van extraviar per una errada informàtica i no les hem pogut
aconseguir.

Activitat 10:
Novena eixida. Partida Cantarranes (Benimàmet)
Data: 22 juliol 2017
Promogut per: persona vinculada a l'AAVV de Benimàmet i que ha comboiat al Grup de Joves de
Benimàmet vinculats a l'assemblea veïnal.
Nombre de persones: 9
Gent: prou persones, quasi totes joves adolescents prou implicats, i altres dos persones més grans.
Molt bonics i respectuosos, van fer tot el treball escoltant i prenent atenció.
Sembla els va agradar prou, no conèixen molt l'horta que tenen al costat.
Horta: molts cultius en guaret d'estiu. Intensius.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-cantarranes-benimamet
Activitats 11,12 i 13:
C_Formacions en informàtica per a pujar les dades obtingudes en les eixides a la pàgin web.
Primavera.
Dates: dijous 8, 15 i 29 juny 2017
Lloc: Facultat de Geografia UV
Nombre de persones en total: 16
Descripció: En el projecte de l’Observatori Ciutadà de l’Horta, alhora que acompanyem les primeres
eixides de camp per les partides de l’horta amb els grups motors que s’han anat conformant,
plantegem també una sèrie de sessions per tal de formar i informar als diferents grups sobre com
s’utilitza la plataforma web de l’Observatori i com poden pujar les dades arreplegades en els
recorreguts per l’horta. D’aquesta manera poder ser més autònoms/es i completar el treball sense
dependre de nosaltres, encara que sempre amb el nostre suport.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/tercera-sessio-formacio-plataforma-web-a-uvgeografia
D_Eixides a Camp de Tardor.
Les eixides de tardor estaven plantejades que fóren eixides per a tractar el sistema de reg, no
obstant això al final de les eixides de primavera els i les tècniques junt a Per l'Horta prenguerem la
decisió que seria més interessant afiançar la metodologia d’usos del sòl, construccions, agressions i
vegetació i acabar de mapejar la partida sencera, o la major part possible, abans de començar amb
el reg. I deixar per a més endavant el tema de sèquies, que ens sembla més complicat de mapejar
per les usuàries i de pujar al web. Així, en tardor hem treballat per intentar avançar en cada partida i
entendre bé la metodologia per a poder traure un xicotet informe de l'estat de cadascuna.
Activitat 14:
Primera eixida tardor. Alqueria Fonda (Tavernes Blanques)
Data: 30 setembre 2017
Promogut per: Associació Cultural Agora Tavernes.
Nombre de persones: 7
Grup: menys persones que l'última vegada però millor comptar amb un grup més reduit. Es nota
que la gent ja va fent-se amb la metodologia.
Continua havent variables difícils de diferenciar.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/a-tardor-tornem-amb-eixides-primera-atavernes-blanques
Activitat 15:
Segona eixida, partida de Sant Esteve.
Data: 7 d'octubre 2017
Promogut per: persones individuals vinculades a la UV Geografia, Grup Consum Vera, veïnes, Horts
Amivera
Nombre de persones: 7

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-sant-esteve-ii

Activitat 16:
Tercera eixida, partida de Cases de Bàrcena.
Data: 21 d'octubre 2017
Promogut per: associació Macarella
Nombre de persones: 3
La major part amb cultiu de xufa i ceba, i taronger, algunes cols i lletugues en menor mesura...està
prou cultivada.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-cases-barcena-ii
Activitat 17:
Quarta eixida, partida de Dalt.
Data: 28 d'octubre 2017
Promogut per: Grup de Scouts Orion i Taula per la Partida.
Nombre de persones: 21
Molts molins, per exemple, el molí dels Frares. Per desgràcia quasi tots en condicions vergonyoses.
Així com l'antic Assut de Rascanya, un patrimoni que resta de la infraestructura de l'antic llit del riu
Túria i que està tot per terra.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-dalt-ii
Activitat 18:
Cinquena eixida, la partida de Castellar-l'Oliveral
Data: 4 novembre 2017
Promogut per: AVV Castellar Oliveral
Nombre de persones: 5
Hem passejat i vist alguns cultius diferents dels de l'horta nord, com els fesolars, per exemple.
També prou camps amb altres cultius, estranys per a nosaltres, com una mena de cebollí xinés. I,
per descomptat, ceberes. Tot això barrejat entre alqueries i una àmplia gamma de xalets, garatgescasetes de paelles que no saps molt bé d'on han eixit.
Com a observació interessant, les eixides per l'horta sud ens semblen més complexes que les de
l'horta nord: la riquesa d'elements és prou notable, sempre hi ha més coses i diferents per anotar.
També, malauradament, en sentit contrari, moltes infraestructures i agressions fragmentant el
territori.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-castellar-ii

Activitat 19:
Sisena eixida, partida de la Punta.
Data: 11 novembre 2017
Promogut per: AVV Natzaret i Alcaldia Pedanea local.
Nombre de persones: 3
Particularment un indret que ens apel·la fortament, un espai de molts contrastos, per una banda,
absolutament fragmentat i vulnerable: la carretera del Saler, el ferrocarril, el nou llit, les passarel·les
que ho creuen tot, la ZAL...infraestructures per totes bandes...una vergonya d'ordenació territorial i
una gran pèrdua. Per altra banda, un lloc que encara deixa veure l'essència d'un paisatge increïble,
les hortes entre la carretera del Saler i Morante i Borràs passat el túnel, estaven precioses i
súpertreballades.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-punta-ii
Activitat 20:
Setena eixida, partida de Cantarranes.
Data: 17 novembre 2017
Promogut per: grup d’Acció Jove i de l’Associació Veïnal de Benimàmet.
Nombre de persones:
Anàrem abans del capvespre i gaudirem del paisatge conreat de cebes, cols, enciams i alguns
tarongers.

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/observant-partida-cantarranes
Activitats 21 i 22:
E_FORMACIONS EN INFORMÀTICA PER A PUJAR LES DADES OBTINGUDES EN LES EIXIDES A LA
PÀGIN WEB. TARDOR.
Dates: 16 i 23 de novembre.
Lloc: Aula de la facultat d'informàtica de l'UPV.
Nombre de persones en total: 14
Després de totes les eixides a camp de la tardor, hem disposat de dos jornades de pujar totes les
dades observades i apuntades a la plataforma web, d’aquesta manera les persones participants
aprenen a utilitzar la ferramenta web i així poder fer-lo en el futur d’una manera més autònoma. A
nosaltres també ens serveix per a testejar-la i anar anotant les coses que encara no funcionen com
ens agradaria, per anar millorant-la a poc a poc.
A més, com sabem que, de vegades, les eines informàtiques suposen un poc de mal de cap per a
algunes, hem endolcit les sessions amb un berenaret compartit.
La gent continua dient que participar en la pujada de les dades li costa prou.

Activitat 23:
F_JORNADA DE CLOENDA OBSERVATORI CIUTADÀ DE L'HORTA, MUNICIPI DE VALÈNCIA.
Data: 13 de gener 2018.
Lloc: Xalet Dr. Bartual, la Punta, València.
Col·lectius assistents: representants de les partides Alqueria Fonda (Tavernes), Sant Esteve, Cases de
Bàrcena, la Punta-Natzaret, Cantarranes, Dalt, Castellar.
Nombre de persones total: 19
Recursos utilitzats: contractació d'un dinar per a convidar als i les assistents (consultar memòria
econòmica). Aquesta despesa es paga amb antelació, dins del més de desembre, per a que no hi
haja problemes en els temps d'execució del projecte.

Objectius:
_ Que es coneguen tots els grups motors i puguen compartir semblances o diferències.
_ Que es faça una avaluació de les dades extretes i què fer amb elles.
_ Que es faça una avaluació de la metodologia i dinamització del projecte.
Dinàmiques dutes a terme:
D1_ Principals característiques i problemàtiques observades a cadascuna de les partides.
D2_Principals motius de l’estat de les partides (de les característiques i problemàtiques)
D3_ Pluja d'idees de què podem fer des de l'Observatori per a millorar l’estat de les partides
analitzades i què podem fer amb les dades que hem arreplegat.
Q4_Qüestionari individual sobre l'experiència i el procés.
Descripció dinàmiques, resultats i valoracions de les mateixes:
D1_ Principals característiques i problemàtiques observades a cadascuna de les partides.
Objectiu: que cada partida faça un anàlisi resumit de l’estat de la partida.
Com: Per grups de partides, treballar les característiques i/o problemàtiques observades. I apuntarlos en un post-it/full. Si us ajuda, dedicarem 4 minuts per ítem/element (apuntar per separat)
_ Usos del sòl
_ Abocadors i agressions
_ Construcció i vegetació
_ Sèquies (no l’hem fet però si alguna persona té alguna cosa a dir fantàstic)
_ Estat General
Material: repartim els A3 de cada partida, amb llegenda.
_Després es posa tot en comú (Un representant de cada partida ix a explicar-lo i posar els fulls/postit al costat del A3 de cada partida, separat per ítems)
Resultats:
Castellar:
Positiu: bona extensió d'horta, sèquies en bon estat, històriques que falta donar valor.
Negatiu: més camps abandonats, massa cultius intensius que després es queden en guaret.
Agressions de construccions de cotxeres i casetes sense permís.
La Punta-Font d'en Corts:
Positiu: La gent, varietat i qualitat dels productes, qualitat de la terra,
Negatiu: Olor de les aigües molt roin, abandonament general de les sèquies, sobretot el Comú de
Monperot, no arriba l'aigua als Extremals, molt de terreny abandonat, poc ús de l'horta diversificada,
molts usos no agraris, cases abandonades, molts abocaments.
Sant Esteve:
Positiu: 84% terreny en ús agrari, hi ha peus de ginjoler.
Negatiu: del 84% de l'ús agrari us 53% són cultius no ecològics (sulfats), aigua molt bruta i
contaminada, contaminació visual i d'energia estàtica per la subestació de l'UPV, contaminació
acústica i infraestructures (V21, Adif, UPV...), abocadors de fem estesos pels marges de carreteres i
sèquies, construccions en mal estat (alqueries, barraques), sèquies molt contaminades (color
blanquinós), partida molt aïllada i vials molt perillosos.
Cases de Bàrcena (Macarella)
Positiu: La partida Macarella està millor del que pensàvem (horta viva i productiva), veiem el canvi de
tarongers a horta com a positiu, darrerament hi ha joves que conreen camps llogats. A la partida hi
ha un llaurador que fa productes ecològics i ven la caixa setmanal (Silvestre Carceller).
Negatiu: sèquia desfeta a la vora de la Senda Macarella per un camp d'ornamentals abandonat que

s'ha eixit del seu marge, abocador (femer) en expansió al costat del motor de Macarella.
Alqueria Fonda (Tavernes Blanques)
Positiu: l'horta està treballada, les alqueries se conserven, els sistemes de regadiu estan en bon estat,
no hi ha abocadors “descontrolats”, el tràfec de vehicles es limita als llauradors i residents.
Negatiu: poca diversificació de l'horta, moltes alqueries ja no són de llauradors exclusivament, pel
marge de la partida està el principal accés de trànsit a Carpesa sense cap adequació, la qualitat de
l'aigua no sembla bona.
Partida de Dalt:
Positiu: Partida positiva en general, àrees de construcció tradicional.
Negatiu: Camí Fondo de Paterna molt degradat, massa trànsit no agrícola al camí Fondo i al Camí
Vell de Paterna, indústria i magatzems no tradicionals, amenaça urbanística i de nous vials de
trànsit, abocadors i torres elèctriques, important patrimoni degradat i descuidat.
Cantarranes:
Possitiu: Horta productiva
Negatiu: molts abocaments, molts escrements de gossos, torres alta tensió, CV30, camps
abandonats, trànsit excesiu.
Resum general (intern OCH)
Aspectes negatius:
Terrenys abandonats
Molts usos no agraris
Horta poc diversificada
Abocadors que cal llistar i netejar
Alqueries abandonades i/o mal estat
Sèquies contaminades (qualitat de l'aigua) i degradades.
Infraestructures degradades i invasives > aillament de partides per grans infraestructures (tònica
general)
Aspectes positius:
Horta més productiva del que es pensava en algunes partides.
Recuperació cultius horticoles front tarongerar, en algunes partides.
D2_ Principals motius de l’estat de les partides (de les característiques i problemàtiques)
Objectiu: obtenir informació general de les dinàmiques i estat de l’horta de les diferents partides i
compartir motius.
Grups barrejats de diferents partides (4 grups de 5)
Vistes les característiques i problemes de cada partida. Cada representant/s de partida exposa els
motius particulars de l’estat d’eixa partida i els comparteix al grup. Per a seguir la mateixa dinàmica
ho farem per ítems/elements. Després s’apunten tots en una fulla gran.
Causes de l'augment d'usos no agraris.
_Abandonament de terres degut a la pressió i especulació urbanística i a la fragmentació (moltes
parcel·les/propietaris). Aïllament de moltes partides.
_Massa infraestructures i vials de trànsit.
_Absència de polítiques que incidisquen sobre el territori.
_Mancança de protecció legal, esdevé incertesa.
_Mancança de protecció als llauradors/es, no hi ha marca de proximitat. Poc suport a l'agricultura.
Dificultat de viure de la terra.
_Paper de l'agricultura ningunejat i subordinat a altres sectors econòmics.
_Falta de relleu generacional (per falta de rendibilitat).
_Individualisme dels llauradors/es i la manca de cooperatives.
_Excés de cultiu intensiu.

_Contaminació en general, de les aigües, acústica, visual, electrostàtica.
_Tall d'algunes sèquies.
_Manca de civisme i de control de l'administració en alguns aspectes.
_Gran part de les persones preocupades per salvaguardar l'Horta no som llauradors/es.
D3_ Des de l’Observatori penseu que podem fer alguna cosa per a millorar l’estat de les partides
analitzades (tant pressió, educació, difusió)? Què podem fer amb les dades que hem arreplegat
de cara a la administració o a la societat en general?
Sensibilització i informació.
_Facilitat jornades d'intercanvi d'opinió i coneixement entre llauradores i Observatori, posar en
comú motius i conclusions del projecte.
_Organitzar intercanvis entre grups de diferents partides. Empoderar teixit associatiu.
_Presentar dades/conclusions a la societat en general i en concret a gent que viu/treballa a les
partides.
_Editar materials didàctics i guies de l'activitat.
_Difondre el projecte i la informació generada a les escoles. Implicar centres educatius (consum de
proximitat, sensibilització...)
_Aprofundir en la investigació històrica de cada partida.
Seguiment:
_Donar continuïtat al projecte (eixides futures), i les subvencions.
_Base de dades per a denúncies i banc de terres.
_Oferir informació a altres col·lectius.
Projecte:
_Plànols d'eixida a camp poc visibles, costa escriure sobre ells.
_Falten algunes espècies de vegetació.
_Cumpleix els objectius inicials: crear comunitat, generar estima i tindre informació.
_És difícil seguir les sèquies als llocs amb moltes infraestructures.
Eina informàtica:
_Cal facilitar alguns aspectes.
Denúncia i informació dades:
_Fer un llistat d'abocadors i altres agressions. Denúncia pública.
_Passar parcel·les abandonades als poders públics.
_Exigir que el Consell Agrari faça les funcions de l'Observatori.
_Fer informe per als poders públics amb dades obteses: elements de valor, amenaces i
recomanacions de futures accions.
Q4_ Questionari devolució avaluació projecte.
Hem passat un full per a saber l'opinió sincera, d’una manera més individual, personal i anònima
dels i les participants.
Han respost 16 persones. Hem resumit les respostes i les vegades que s'han repetit aquestes al llarg
del questionari.
A_ Què destacaries sobre el desenvolupament d’aquesta fase del projecte?
(T’ha semblat un procés llarg/curt? Penses que hem fet massa activitats? Penses que podríem haver
fet altres activitats complementàries? Quines?...etc.)
_M'ha agradat/m'ha semblat adequat i no m'ha paregut llarg. 7
_És un procés llarg però que cal fer en cura i sense preses, amb més temps per a alguns aspectes. 3
NS/NC. 1
_Un procés interessant. 1

_Inicial aproximació a la realitat. 1
_Cal afavorir més el contacte entre els grups i partides participants: crear més ocasions. I fer
rotacions de grup/partida amfitrió per a conèixer les distintes partides. 3
_El treball ha estat prou dens, encara que ens ha faltat tindre el material físic amb antelació. 1
_Abans de les eixides de treball fer eixides de reconeixement de cada partida per a que els
observadors coneguen millor el territori que havien d'observar. 1
_Destacaria la capacitat de mobilització que ha tingut el projecte amb els diferents col·lectius, és
molt difícil implicar a persones/associacions en aquest tipus d'activitats i més al llarg del temps. 1
B_ Què opines sobre la metodologia de les eixides a camp per l’horta?
(Els mapes i els codis, el glossari, el passeig...te semblen una bona manera d’arreplegar les dades?
Creus que s’aprèn a observar el territori d’altra manera? Podríem millorar d’alguna manera?...etc.)
_La metodologia m'ha semblat adequada i m'agrada (mapes, codis, glossaris, passeig grupal). 14
_Es podria aprofundir més en sistemes de reg. 2
_Dedicar més temps per partida i anar veient els canvis. 1
_Acompanyar el treball de camp amb carpeta i bolígraf. 1
_Considere molt important fer l'eixida amb un coordinador/a que assegure la veracitat de les dades.
1
_El passeig s'haguera pogut fer abans de forma més individual i autònoma i després en grup per a
contrastar la informació obtesa individualment. El problema de les eixides en grup és que no queda
clar si la informació ha sigut generada per la ciutadania o pels experts i facilitadors (gent de Per
l'Horta). 1
_Mapes molts obscurs, dificulten. 2
_Afegir més variació en els codis (hivernacles, més vegetació, altres tipus d'agressions), 3
_Falta informació que té o hauria de tindre l'ajuntament. 1
_Elaborar acreditacions de voluntaris/es tipus enganxina per a fer-les visibles surant el treball de
camp. 1
C_ Què opines sobre les formacions per a pujar les dades a la pàgina web?
(Creus que és important aprendre a gastar-la per a poder ser autònoms dins del projecte? T’ha
costat molt enfrontar-te als ordinadors i aprendre? Com podríem fer aquestes sessions més
atractives? ...etc.)
_Correcta i prou senzilla. 6
_Em costa l'ordinador però cal que siguem autònoms/es. 1
_Està bé però caldria un poc més de formació. 1
_Necessite que m'ajuden. 1
_Resaltar les construccions (en el visor de la pàgina web). 1
_No puc entrar a la pàgina web. 1
_Assoles en casa ho considere difícil. 1
_NS/NC. 5
D_ Què penses sobre la ferramenta web?
(La ferramenta està en versió de prova, per això és important saber...T’ha semblat fàcil entendre-la?
És intuïtiva? Hi ha algun aspecte que recordes que haja suposat una complicació important?
Podríem millorar d’alguna manera?...etc.)
_Em sembla bé. 7
_Poder introduir la mateixa tipologia de dada sense tindre que afegir cada volta les mateixes
característiques. 2
_L'esborrat és liós. 1
_Algunes coses del programa són complicades. 1
_Alguna simbologia no era molt fàcil de treballar. 1
_Em sembla molt bé però necessite ajuda per a gastar-la. 1
_NS/NC. 6

E_ Què opines sobre els resultats de l’activitat? i la seua utilitat?
(Què t’ha aportat formar part d’aquesta fase del projecte? Què has aprés? T’ha semblat interessant i
important el treball que heu realitzat? I útil? ...etc.)
_Observar la partida i el territori i vore coses que no veia i que no em fixava. 6
_Conèixer a gent afí en l'horta i crear comunitat coneguent a altres col·lectius. 7
_Conèixer en més profunditat l'estat actual i amenaces de l'horta i la necessitat de conservar-la. 7
_Falten experts i llauradors en contacte i formació al camp. 1
_Un treball interessant. 6
_Em fa sentir que forme part d'un projecte que aportarà solucions a les problemàtiques de l'horta. 1
F_ Què opines sobre la comunicació i relació amb els tècnics i tècniques?
(T’ha semblat que ens hem comunicat i relacionat de manera correcta i per les vies correctes amb
vosaltres? Hem sigut molt demandants? Podríem millorar en algun aspecte? ...etc.)
_Correcta, un 10, immillorable, genials, molt correcte, gent dedicada, competents, encantadors,
accessibles...13
_Ha estat correcta, encara que la quantitat de feina en tan poc de temps ha deixat poc espai per
una major comunicació. 1
_Relació correcta encara que massa espaciada en el temps. 1
_NS/NC. 1
H_ Seguiries formant part del projecte de manera més autònoma?
(L’objectiu de l’Observatori és que els grups puguen ser més autònoms per a poder fer el procés
d’actualització de dades com a mínim dos voltes a l’any “assoles”, o apadrinar altres partides. Penses
que seria viable per a tu complir l’objectiu? Com?)
_Si, 8
_Si, si és en grup. 5
_Si. Fent una crida i buscar possibles col·lectius i persones interessades. 1
_Cal donar continuitat al treball, conèixer millor la realitat per a transformar-la, pensar global, actuar
local. 1
_Si disposem del material inicial i alguna persona puja les dades a la web. 1
_Si, seria interessant apadrinar altres partides, 3
_Si, però per a pujar les dades és millor de manera grupal amb un tècnic/a. 1
G_ Algun aspecte més que penses que és millorable?
_El mateix dia que es fa la pujada de dades preguntar-nos què ens sembla o què canviaríem, ara no
me'n recorde. 1
_El passeig s'haguera pogut fer abans de forma més individual i autònoma i després en grup per a
contrastar la informació obtesa individualment. El problema de les eixides en grup és que no queda
clar si la informació ha sigut generada per la ciutadania o pels experts i facilitadors (gent de Per
l'Horta). 1
_Aprendre a anar concretant, no divagar. 1
_Crec que faltaria algo de material gràfic dels resultats de les partides, per a la seua difusió. 1
_En general ha estat bé 1,
_Observació de fauna, 1
_Com arribar als llauradors que ens poden ensenyar tant i que cal que s'impliquen en la valoració de
l'Horta. 1
_Més implicació de l'administració pública amb més recursos. 1
_Buscar/triar sinèrgies entre el teixit associatiu de l'àrea metropolitana. 1
_NS/NC. 7

I _ Per últim, quina opinió general tens del projecte de l’Observatori i de la seua utilitat?
_M'agrada i ho trobe molt necessari. 8
_Un primer pas d'un llarg camí, 1
_Crec que cal eixamplar la gent 1
_Incorporar llauradors/es. 1
_Demanar subvencions per a alliberats/des i per a l'elaboració de material. 2
_Una agradable sorpresa contactar amb aquest projecte. 1
_Les dades generades seran molt útils per a buscar solucions a les problemàtiques de l'horta. 1
_La meua opinió és que València té que mirar no soles a la mar, també cap a l'Horta, el nostre
sustent més important. 1
_S'estima allò que es coneix, fomenta una visió global-local de la realitat del terreny, important
donar a conèixer el treball, als territoris i entitats de la zona. 1
_Visites guiades per a col·legis i institus. 1
_NS/NC. 2

Més fotos en: http://observatori.perlhorta.info/noticia/jornada-cloenda-lobservatori-municipi-valencia

E_ACTIVITATS DE DIFUSIÓ PARAL·LELES.
_Presentació del projecte en “De l'horta a la Plaça”
Data: 29 gener 2017

Mes fotos a: http://observatori.perlhorta.info/noticia/presentacio-lobservatori-jornada-lhorta-a-placa
_Presentació del projecte en les jornades “La València Sud”.
Data: 12 maig 2017

_Presentació del projecte i eixida a camp en les jornades “València, capital mundial de l'alimentació
sostenible”.
Data: 16 setembre 2017

Més fotos a: http://observatori.perlhorta.info/noticia/jornades-societat-civil-alimentacio-ciutatssostenibles

_RESULTATS OBTINGUTS
Mapa participants Observatori 2017
Total de partides participants en alguna sessió: 10. Partides analitzades: 9

_Anàlisi tècnica de l'estat de les partides
A partir de les dades obteses pels diferents grups a les eixides de camp, i després de que aquestes
hàgen sigut pujades a la ferramenta web de l'Observatori i hagen sigut validades per les tècniques
del projecte, hem obtingut una imatge de la situació actual del territori observat (a maig-novembre
de 2017) , que hem classificat amb una llegenda i mostrat amb uns percentatges amb superfícies.
1_PARTIDA CASTELLAR
Superfície total de la partida: 73,31 HaSuperfície treballada pel grup motor: 21,07 Ha

Resum característiques/problemàtiques més importants a tindre en compte:
Usos del sòl:
_parcel·lari més xicotet
_més varietat de cultius que en la resta d’eixides
Construccions i vegetació:
_més concentració d’alqueries i moltes construccions “xalets” i garatges il·legals.
_ceberes, algunes en mal estat
Agressions:
_ Abocaments

2_ZONA DE LA PUNTA (Inclou partida de la Punta, Les Llandes i Veròniques)
1. PARTIDA DE LA PUNTA (grafo 1)
Superfície total de la partida: 90, 11 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 43,76 Ha
2. PARTIDA DE VERÒNIQUES (grafo 2)
Superfície total de la partida: 9 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 6,95 Ha
3. PARTIDA DE LES LLANDES (grafo 3)
Superfície total de la partida: 29,02 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 2,52 Ha
Total superfície treballada zona de la Punta: 53,23 Ha

Resum característiques/problemàtiques més importants a tindre en compte:
Usos del sòl
_Prevalen els altres usos no agraris, indústries i solars.
_Moltes parcel·les abandonades.
_La banda de Jesús Morante i Borràs té bastant hortícola diversificat, parcel·les xicotetes i cuidades.
Construccions i vegetació
_Assentaments precaris amb població sobretot romanesa, barri “Shangai” i acumulació de quincalla
i semblants.
_Zones d’horta primigènia amb sequiols i arbrat
Agressions
_ Problemes de reg per sèquies tancades/trencades o brutes (neteja).
_ Comú de Monperot ple de canyar que no deixa regar.
_ Molts abocaments i grans, sobretot vora carretera.
3_PARTIDA DE LA FONT DE ST. LLUÍS (FONT DE’N CORTS)
Superfície total de la partida: 136,07 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 20,9 Ha

Resum característiques/problemàtiques més importants a tindre en compte:
Agressions
_ Problemes de reg
_ Ermita del Fiscal en mal estat.

4_PARTIDA DE SANT ESTEVE (VERA)
Superfície total de la partida: 54,57 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 43,63 Ha

Resum característiques/problemàtiques més importants a tindre en compte:
Usos del sòl
_hortícula intensiu: molts xufars
_parcel·les per a ús del politècnic (banda sud)
_banda del cementeri (oest): molt de guaret (tardor)
_banda del tren (est): molt hortícola diversificat, parcel·les okupades
_zones centrals més cultivades que les perifèriques
Construccions i vegetació
_banda del tren (est): moltes casetes d’aperos i paella, moltes tanques de matalassos
_alqueria de Serra. Darrere del cementeri, molt mal estat

5_PARTIDA DE L'ALQUERIA FONDA (TAVERNES BLANQUES)
Superfície total de la partida: 59,12 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 52,13 Ha

Resum característiques/problemàtiques més importants a tindre en compte:
Construccions i vegetació
_sèquia Rascanya molt interessant
_alqueries prou bé

6_PARTIDA DE CASES DE BÀRCENA
Superfície total de la partida: 119,11 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 62,34 Ha

Usos del sòl
_tarongers i xufars majoritàriament.
Agressions
_ Senda Macarella sense netejar, tancada al pas per una parcel·la de baladre fóra de control.
_en la zona més nordoest hi ha una parcel·la amb un femer (compost) molt gran, olors, animals...

7_PARTIDA EL PALMAR (MASSARROJOS)
Superfície total de la partida: 46,95 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 20,46 Ha

8_PARTIDA DE CANTARRANES (BENIMÀMET)
Superfície total de la partida: 68,06 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 46,06 Ha

Usos del sòl
_Prou guaret (primavera) i abandonat
Construccions i vegetació
_Cap alqueria en la zona
Agressions
_ Molts abocaments vora carretera i parcel·les abandonades
_ Molt de trànsit en el camí Vell de Paterna

9_PARTIDA DE DALT (CAMPANAR)
Superfície total de la partida: 80,73 Ha
Superfície treballada pel grup motor: 69,18 Ha

Usos del sòl
_prou camps amb cebes per a rotovatar (primavera)
_guaret i abandonat en zones al costat de carretera i llit del riu
_zona interior hortícola intensiu
_zona del llit del riu poc cuidada i molt visitada per caminants i ciclistes. Potencial
Construccions i vegetació
_una de les alqueries del principi del camí de la Partida té un mur sencer caient-se
_molts molins en mal estat de conservació, molí dels Frares, i l'assut de Rascanya per terra.
Agressions
_ Abocaments i tanques publicitàries vora carretera

_CONCLUSSIONS I VALORACIONS INTERNES DEL PROCÉS
A. Participació.
_La gent participant està molt contenta amb el projecte i els agrada formar part. Finalment troben
que és una metodologia senzilla i accessible (caldria reforçar el tema web).
_S'ha fet comunitat i xarxa, ha possibilitat que es coneguen els diferents grups motors (en la jornada
de cloenda), així com entre les persones que formaven part de cada grup motor.
_Ha sigut una eina de conscienciació de l'estat de l'horta de cada partida per part dels grups
motors, i nostra.
_La contactació no ha estat senzilla en molts casos, és costós contactar amb la gent per a participar
en les eixides. Hi ha que anar bastant darrere, encara que estiguen interessades.
_Quatitat de persones que participen: al principi dèiem de 10 a 20 persones, la major part de les
eixides ha sigut de molta menys gent, al voltant dels 6-10 persones en general com a molt, no és un
inconvenient finalment, encara que en alguns casos ens ha paregut que hi ha grups que han tingut
poc poder de convocatòria (2/3 persones). Com a mínim han d’haver-hi 3 persones per poder fer la
validació correctament a posteriori.
B. Eina informàtica.
_Trobem que les persones que participen s'interessen més pels passejos per l'horta però que els
costa més la vessant informàtica de pujar les dades. Cal repensar per al futur de quina manera es
pot dinamitzar aquesta tasca i fer-la més accessible a tothom.
_Hi ha persones que no han pogut vindre a cap de les formacions i se suposa que altres persones les
ensenyaran. Eixe compromís ens genera dubtes.
_Cal repensar algunes qüestions de la ferramenta, p.exemple: la temporalitat de les dades a l'arxiu
del web. Diferènciar entre quan es fa el mapeig i quan es pugen.
C. Coneixement de l'Horta i el projecte.
Hem d'intentar deixar molt clar que el projecte no és un passeig per l'horta i que els representants
de cada grup motor han d'explicar un poc el projecte abans de l'eixida o demanar una xarrada amb
nosaltres per a fer-lo. La gent que ve ha d'estar interessada en el projecte i creure que és una eina
important, o com a mínim saber per a què està fent eixe treball, sinó el projecte no
s'autodinamitzarà mai.
D. Variables:
Hi ha algunes variables que caldria revisar, com abandonat, guaret i hortícola intensiu. I valorar si
s'afegixen altres relacionades amb construccions com hivernacles, o diferenciar caseta de
ferramentes de caseta per a cap de setmana, o xalet d'alqueria...
Afegir més tipus de vegetacions.
_IDEES DE FUTUR I SEGUIMENT
E. Seguiment de l'estat de les partides.
_Ens genera alguns dubtes la continuïtat de la gent per a continuar mapejant la partida
autònomament o fer les actualitzacions periòdiques, no sabem si tots els grups són prou motivats
com per organitzar-se o ha d’haver-hi una persona de l’organització que dinamitze la qüestió, o com
a mínim, que faça convocatòria de recordatori. Caldria elaborar una estratègia al respecte del
seguiment.
_Allò semblant passa en la pujada de dades, fins i tot més complicat. S'hauria de pensar també una
estratègia per tal que les persones representants es comprometen a pujar les noves dades o les
actualitzacions.
F. Recursos:
_S'adonem que és un projecte en el que cal que una o varies persones estiguen dinamitzant-lo
continuament, és un projecte complexe i necessari que apunta a poder ser autònom en part però
sempre havent algú coordinant mínimament.

_L'eina informàtica necessita d'una persona competent per a actualitzar-la i atendre a les seues
complexitats.
_Caldria buscar nous projectes i recursos econòmics per a fer difusió i anar completant el treball
amb nous grups motors.
G. Futur immediat:
_Cal una reunió amb l'administració per avaluar conjuntament dades obteses: elements de valor,
amenaces (abocadors i parcel·les abandonades) i recomanacions/protocols de futures accions.
_Caldria elaborar una estratègia de seguiment amb els grups i les partides treballades, per tal de
tractar l'actualització de les dades.
_NOUS PROJECTES ENCETATS
A partir de l'experiència de la implantació de l'Observatori al municipi de València, i de la seua
difusió per altres ajuntaments de la comarca, hi ha hagut un interés d'alguns d'aquestos i d'entitats
per tal d'implantar el projecte.
Ens hem posat en contacte amb ajuntaments de Godella, que estava interessat, i després de falles
demanarem cita amb Xirivella, Catarroja i Rocafort.
També ens hem presentat per a formar part del SARC de la Diputació de València.
Estem treballant des de gener fins a maig de 2018 en la implantació del projecte a Paiporta, amb
una ajuda de la regidoria de Mediambient del mateix ajuntament.
A més hem adequat el projecte de l'Observatori per a aplicar-la a projectes escolars, en aquest cas
baix la coordinació del projecte La Sostenibilitat al Plat, de CERAI, on fem formacions a l'alumnat
mitjançat la metodologia de l'OCH amb l'objectiu de mostrar el vindre entre el territori d'Horta i el
que mengem.
També hem tingut la sort de comptar en dos estudiants en pràctiques, una des de la UV i altre de la
UPV, que s'han familiaritzat amb el projecte i la seua metodologia. L'últim d'ells està ara amb
nosaltres acompanyant-nos en el procés de Paiporta i ens ha permés completar el municipi de
València amb la endarrerida participació de Carpesa.

2_MEMÒRIA ECONÒMICA
on es detallen les despeses de l'execució de cadascuna de les activitats realitzades acompanyada
de la següent documentació:
_Relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, del
document justificatiu, de l'import i de la data de pagament. En cas que es presente alguna
divergència sobre el pressupost sobre el qual es concedeix la subvenció, la justificació
d'aquesta circumstància.
_Les factures o documents de valor probatori equivalent en l'àmbit jurídic mercantil o amb
validesa administrativa de la relació a la qual es fa referència en l'apartat anterior i, en el
seu cas la documentació acreditativa del pagament.
El document de memòria econòmica s'adjunta en un pdf a banda (tipus cartera pdf) i inclou:
_Resum memòria econòmica amb descripcions de les partides, de les despeses de cada partida, del
pressupost previst i el finament realitzat, dates de pagament i de cobrament al compte de Per
l'Horta.
_Extracte dels moviments del compte de Per l'Horta de l'any 2017 i gener de 2018, marcades en groc
les despeses que corresponen al projecte “Implantació Municipal de l'Observatori Ciutadà de l'Horta,
València”, referenciades en la memòria econòmica.
_Factures escanejades numerades segons indica en la memòria econòmica.
_Resum de les despeses de contractació i nòmines adjuntes numerades segons indica en la
memòria econòmica.
3_ANNEX.
Inclou:
_Guies a camp
_Glossari de Variables
_Plànols de resultats de les partides analitzades.

MEMÒRIA ECONÒMICA
Diners Rebuts Subvenció
NºFACTUR
A

CONCEPTES

20/01/2017

19.950

DATA
QUANTITAT
PAGAMENT/FACT
(euros)
URACIÓ

PAGADOR

DATA DE PAGAMENT des del VALOR DE REMESES
COMPTE de Per l'Horta (PLH)
CONJUNTES
TRANSFERÈNCIES

DESPESES DE MATERIAL I IMPRESSIONS
DESCRIPCIÓ: Despeses d'impressions de les
cartografies per a anar a camp, dels glossaris, de les
guies a camp, i de fotocòpies i material fungible
(retoladors, carpetes, post-it, bolígrafs, fundes…)

28/01/2017
31/01/2017
11/04/2017
19/05/2017
23/06/2017

29,6
2,4
10,31
15,73
4,8

Natàlia
Natàlia
Natàlia
Natàlia
Manel

En el document adjunt amb el
nom Memòria Econòmica
Extractes, Factures i Nòmines,
trobareu el pdf "Extracte
compte PLH 2017" es poden
verificar tots els pagaments,
estan marcats en groc els que
s'esmenten en aquesta
memòria"
pagat el 20/02/2017
pagat el 20/02/2017
pagat el 19/04/2017
pagat el 31/05/2017
pagat el 30/10/2017

Despeses Menjar

10/06/2017

4

Manel

pagat el 30/10/2017

7
8
9
10
11
12
13

Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions

03/06/2017
26/05/2017
09/06/2017
27/09/2017
06/10/2017
04/10/2017
16/09/2017

4
4,2
1,75
2,4
4,2
12,36
20,6

Manel
Manel
Manel
Manel
Manel
Manel
Gavaldà

pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017
pagat el 30/10/2017

14

Despeses Menjar

10/06/2017

4,5

Natàlia

Pagat el 21/12/2017

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Impressions
Material pepereria

16/06/2017
07/07/2017
12/07/2017
20/11/2017
27/10/2017
20/10/2017
03/11/2017
06/11/2017
17/11/2017
21/12/2017

2,34
1,91
3,63
2,24
3,2
1,75
3,15
3
2,5
32,55

Natàlia
Natàlia
Natàlia
Natàlia
Manel
Manel
Manel
Manel
Manel
Natàlia

Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 21/12/2017
Pagat el 22/12/2017

1
2
3
4
5

Impressions
Fotocòpies
Fotocòpies i impressions
Impressions
Impressions

6

TOTAL MATERIAL

Les factures d'impressions i materials han sigut pagades pels coordinadors Manel Alemany
i Natàlia Castellanos, també pel tutor i membre de Per l'Horta Josep Gavaldà. Després,
aquestes han sigut pagades als mateixos via transferència bancària des del compte de
l'associació Per l'Horta. Les factures estan en ordre de quan han sigut pagades a les
coordinadores per part de Per l'Horta, en remeses de varies alhora, no de la data en que
han sigut fetes les despeses.

valor de 32

aquesta despesa hauria d'anar en la partida de menjar però no l'hem pogut canviar a
temps abans de fer la remesa conjunta
valor 37,71

aquesta despesa hauria d'anar en la partida de menjar però no l'hem pogut canviar a
temps abans de fer la remesa conjunta
valor de 14,62

valor de 13,60

177,12

PREVIST

NºFACTUR
A

* La despesa de material fungible i impressions destinat per al projecte ha sigut inferior a la
prevista. Degut a això hem vist adient l'oportunitat de dedicar una part d'aquesta partida a
una nova partida de despeses de menjar que acompanye alguns esdeveniments clau del
projecte, i que es detalla més avall.

500*

CONCEPTES

DATA
QUANTITAT
PAGAMENT/FACT
(euros)
URACIÓ

PAGADOR

DATA DE PAGAMENT des del VALOR DE REMESES
COMPTE de Per l'Horta (PLH)
CONJUNTES

DESPESES DE MENJAR
DESCRIPCIÓ: Despeses derivades de les jornades
de pujada de dades de tardor (16 i 23 de novembre)
i de la jornada de cloenda

25
26

Jornadaes de formació amb picapica
Coca de Llanda dia 16/11/2017
Cafè, infusions, llet, picaeta

27

Jornada cloenda
Dinar de cloenda a càrrec de Mireia Vidal Les
Marietes
TOTAL MENJAR

OBSERVACIONS

OBSERVACIONS

Les jornades de formació per a la pujada de dades es plantegen, en tardor, amb un berenar
associat, per tal d'animar i motivar més a la gent a vindre a pujar les dades i que siga un
ambient més distés.
21/12/2017
16/11/2017

14,65
7,88

202,67
225,2

Natalia
Natalia

Pagat el 22/12/2017
Pagat el 22/12/2017

PLH

Pagat el 22/12/2017

valor de 22,53
El dinar de la jornada de cloenda es planteja com una convit de germanor on alguns
participants de cada grup motor es coneixen amb la resta de grups.

PREVIST

0

DESPESES DE PRODUCTES
DESCRIPCIÓ: Despeses de contractació del
Servidor plataforma web. 1&1 Servidor Virtual XL
Linux. Des de la posada en marxa de la web
www.observatori.perlhorta.info (abril 2017)
16/05/2017
16/06/2017
16/07/2017
16/08/2017
16/09/2017
16/10/2017
16/11/2017
16/12/2017

28
29
30
31
TOTAL SERVIDOR

35

Pagat el 23/05/2017
Pagat el 22/07/2017
Pagat el 21/07/2017
Pagat el 22/08/2017
Pagat el 21/09/2017
Pagat el 23/10/2017
Pagat el 21/11/2017
Pagat el 21/12/2017

*El càlcul previst era per a la contractació d'un altre servidor més potent però finalment
s'ha considerat que no era necessari una contractació d'aquest servei i s'ha optat per triar
un servidor més modest que es cenyira a les necessitats del moment del projecte.

600*

DESPESES DE SERVEIS D'INFORMÀTICA
Sènia Informàtica
Servei Informàtic plataforma web 1
Servei Informàtic plataforma web 2
TOTAL INFORMÀTICA

19/09/2017
10/10/2017

PREVIST

34

PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH

208,04

PREVIST

32
33

24,19
24,19
26,61
26,61
26,61
26,61
26,61
26,61

526,35
683,65
1210

Pagat el 17/10/2017
Pagat el 19/12/2017
*Aquesta despesa no estava prevista directament, però ha sigut absolutament necessària
tindre-la en compte. L'eina web i la programació que duu darrere aquesta és bastant
complexa i s'han hagut d'introduir modificacions, noves aplicacions i adaptacions al llarg
de la posada en marxa del projecte al municipi de València, amb les que no comptàvem
però que eren necessàries segons anavem testant la ferramenta informàtica de la mà de
les eixides i pujades de dades. A més d'arreglar els èrrors informàtics que han anat
succeïnt.

0*

DESPESES DE SERVEI DE GESTORIA LABORAL
Reig Assessors
TOTAL GESTORIA
PREVIST

DESPESES DE SERVEI DE DISSENY WEB I GRÀFIC
Fabrika Grafika. Dissenyadora
TOTAL DISSENY

19/09/2017

600
600
600

15/11/2017

2241,9
2241,9

PLH

Pagat el 21/09/2017

Pagat el 22/12/2017
*Aquesta despesa s'ha vist augmentada perquè s'ha hagut de fer una actualització del web
de l’Observatori a la darrera versió de DRUPAL i de tots els mòduls instal·lats.

2000*
PREVIST

NºFACTUR
A

Nòmina 1
Nòmina 2
Nòmina 2'

Nòmina 3
Nòmina 4

CONCEPTES
DESPESES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Despeses de Nòmines Coordinadores: Natàlia
Castellanos (alta 6/02/2017) i Manel Alemany (alta
13/09/2017). Bajas 31/12/2017.
Transferència pagament a Natalia/FEB
Transferència pagament a Natalia/MARÇ
Transferència pagament a Natalia (atrasos de
convenio)
Cobrament Rebut Règimen General/FEB
Cobrament Model Retencions 111
Cobrament Rebut Règimen General/MARÇ
Cobrament Rebut Règimen General/MARÇ
Transferència pagament a Natalia/ABRIL
Cobrament Rebut Règimen General/ABRIL
Transferència pagament a Natalia/MAIG

DATA
QUANTITAT
PAGAMENT/FACT
(euros)
URACIÓ

PAGADOR

DATA DE PAGAMENT des del VALOR DE REMESES
COMPTE de Per l'Horta (PLH)
CONJUNTES

OBSERVACIONS
Els pagaments s'han realitzat mitjançant transferències als comptes personals de les
coordinadores des del compte de PLH. A més es cobren els Rebuts del Règim General SS
directament al compte de PLH.

388,77
473,97

PLH
PLH

10/03/2017
30/03/2017

6,19
166,16
18,98
202,57
2,65
473,97
202,57
473,97

PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH

30/03/2017
31/03/2017
20/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
15/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

Nòmina 5 Transferència pagament a Natalia/JUNY
Cobrament Rebut Règimen General/MAIG
Cobrament Model Retencions 111
Cobrament Rebut Règimen General/JUNY
Nòmina 6 Transferència pagament a Natalia/JULIOL
Nòmina 7 Transferència pagament a Natalia/AGOST
Cobrament Rebut Règimen General/JULIOL
Nòmina 8 Transferència pagament a Natalia/SET
Cobrament Rebut Règimen General/AGOST
Nòmina 9 Transferència pagament a Manel/SET
Cobrament Model Retencions 111
Cobrament Rebut Règimen General/SET (N+M)
Nòmina 10 Transferència pagament a Natalia/OCT
Nòmina 11 Transferència pagament a Manel/OCT
Cobrament Rebut Règimen General/OCT (N+M)
Nòmina 12 Transferència pagament a Natalia/NOV
Nòmina 13 Transferència pagament a Manel/NOV
Cobrament Rebut Règimen General/NOV (N+M)
Nòmina 14 Transferència pagament a Natalia/DES+finiquito
Nòmina 15 Transferència pagament a Manel/DES+finiquito
Cobrament Model Retencions 111
Cobrament Rebut Règimen General/DES (N+M)

473,97
202,57
31,05
202,57
473,97
473,97
202,57
473,97
202,57
698,77
114,64
529,81
473,97
1164,63
747,98
473,97
1164,63
747,98
890,76
1696,19
519,12
930,42

TOTAL NÒMINES NATÀLIA (11)
TOTAL NÒMINES MANEL (4)
TOTAL REBUTS RETENCIONS MODEL 111
TOTAL REBUTS RÈGIM GENERAL
TOTAL DESPESES CONTRACTACIÓ
TOTAL PREVIST

5551,45
4724,22
683,79
4340,42
15299,88
15300*

TOTAL DESPESES PROJECTE
TOTAL DESPESES PREVISTES
A PAGAR PER PER L'HORTA (EXCÉS)

19962,14
19.950
-12,14

PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH
PLH

29/06/2017
30/06/2017
20/07/2017
31/07/2017
01/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
29/09/2017
29/09/2017
02/10/2017
20/10/2017
31/10/2017
06/11/2017
07/11/2017
30/11/2017
19/12/2017
19/12/2017
29/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
23/01/2018
31/01/2018*

